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I

Fundacja posiada aktywa trwałe w postaci rzeczowych aktywów trwałych o wartości początkowej 41 498,80 
umorzone w wartości 36 696,46 stąd wartość księgowa wynosi 4 802,34.
Aktywa obrotowe wyceniono w wartości nominalnej. Składają się na nie środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku bankowym i w kasie, a także krótkoterminowe należności.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
Na fundusz własny składają się: fundusz statutowy w kwocie 1000 i zysk z lat ubiegłych w kwocie 11 546,65 
oraz zysk za rok obrotowy 2012 w kwocie 6 393,32. 
W kwocie zobowiązań występują zobowiązania publiczno - prawne (ZUS/US) i pozostałe w kwocie 5,55 oraz 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 939,92.
Rozliczenie międzyokresowe przychodów to wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z 
dotacji, rozliczanych na dobro pozostałych przychodów operacyjnych równolegle z zapisami amortyzacyjnymi.

II

III

Przychody z działalności statutowej
Darowizny                    37 532,26
Materiały szkoleniowe     12 035,39
Konferencje i szkolenia  78 348,00
Pozostałe                      10 364,29
Razem                         138 279,94

  
Granty i dotacje zrealizowane:    172 520,00
  
Wolontariat Długoterminowy         5 100,00
FIO                                           87 420,00
Dotacja UM Nowy Sącz                 4 500,00
ASOS                                        75 500,00

IV

Koszty realizacji zadań    statutowych wyniosły  303 154,41 w tym koszty administracyjne 130 634,41, które w 
100 %  
są kosztami realizacji zadań statutowych:
    -  Zużycie materiałów i energii      9 336,39
    - Usługi obce                             40 421,05
    - Wynagrodzenia oraz narzuty     38 436,92
    - Amortyzacja                       3 629,76
    - Pozostałe                             38 810,29

V

Wartość fundusz statutowego wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę wyniku finansowego z roku 
2011. Uchwałą Zarządu nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność statutową.

VI

Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i nie zaciągała innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

VII

Fundacja od kilku lat realizuje projekty finansowane z programów RITA i FIO, ASOS otrzymuje także dotacje 
na realizację zadań z urzędów administracji publicznej. Przychody z tych źródeł są zaplanowane w działaniach 
roku 2013 i lat następnych. Fundacja stara się pozyskiwać środki z darowizn od osób fizycznych i prawnych. 
Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym nie ujęte w księgach rachunkowych.
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